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مقدمه
به شکل های روبه رو نگاه کنید ،اینها شکل هایی هستند که توسط افراد مختلف و با دست آزاد کشیده شده اند.
شکل الف ،به وسیله یک طراح رسم شده است و مربوط به یک ّ
قلب جرثقیل جدید است که باید ساخته شود.
این نقشه باید برای قسمت نقشه کشی ارسال شود تا در آنجا به یک نقشه استاندارد تبدیل شود (شکل الف)

الف ـ قالب فوالدی

ب ـ چرخ لنگر چدنی

پ ـ بوش ،فوالد
شکل 1ـ4

شکل ب ،نقشه ای است که یک صنعتگر از روی قطعه ای موجود ،برای ساخت دوباره کشیده است .به این کار
مهندسی معکوس می گویند .بد نیست که بدانید مهندسی معکوس ،در حقیقت دوباره نویسی داستان تولید

یک قطعه است ،از ابتدا تا آن زمان که به دست مصرف کننده می رسد.
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مهندسی معکوس ( )Reverse Engineeringرا به اختصار  ، .R.Eهم نشان می دهند .طرح پ را کسی در
کارگاه کشیده است .به این معنی که در کارگاه ،سرپرست یا خود شما در بسیاری اوقات مجبورید که طرحی
را به دالیل گوناگون ،با دست آزاد رسم کنید .برای نمونه:
می خواهید برای کسی ،مطلبی را در مورد قطعه ای توضیح دهید.
می خواهید طرحی را با اندازه گذاری و برای ساخت ،پیش روی خود قرار دهید.
کسی قطعه ای را توضیح می دهد و شما با توجه به درخواست او مجبورید طرحی رسم کنید ،تا پس از
بحث های الزم ،آن را برایش بسازید.
با توضیحات داده شده ،دیده می شود که ما مرتب با کشیدن نقشه با دست آزاد درگیر خواهیم بود.
تعریف

نقشه با دست آزاد یا اسکچ ( ،)Sketchعبارت است از ترسیم طرح ابتدایی از یک قطعه صنعتی .این
نقشه دارای ویژگی های گوناگون است.

 1نقشه ای است که با دست آزاد یا با کاربرد محدود ابزار انجام می شود.
 2تناسب اندازه ها رعایت می شود.
 3در صورتی که بتوانیم مقیاس را رعایت کنیم ،نتیجه خیلی بهتر است.
 4اگر نقشه توسط طراح ارائه شود ،باید شامل تمام نیازهای ساخت باشد (میتوان گفت ،نقشه ای اجرایی
است).

نقشه دستی یا اسکچ ،گونه ای از نقشه است که نهایت دقت در ترسیم آن ضروری است.

تحقیق

چرا نیاز به رسم نقشه با دست آزاد است؟
مهندسی معکوس چیست؟ آیا همیشه مواردی مانند جنس قطعه ،فرایند تولید ،مراحل پرداخت،
آبکاری و ...برای ما روشن است؟
اگر بخواهیم اطالعات خود را در مورد چگونگی ساخت یک قطعه تکمیل کنیم به چه امکاناتی
دسترسی خواهیم داشت؟

ترسیمات دستی
اکنون در مرحله ای قرار داریم که می توانیم با توجه به نکته هایی ،در ترسیم دستی مهارت بیشتری کسب
کنیم و موفق تر و بهتر عمل نماییم .اگر به مواردی که آورده می شود ،با دقت توجه و عمل کنیم ،به نتایج
خوب خواهیم رسید.
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رسم خط راست
معموالً خط افقی از چپ به راست رسم می شود .به شکل  4-2نگاه کنید .می توانید از لبه های کاغذ برای
حرکت درست خود ،راهنمایی بگیرید (گاهی هم بهتر است خط را از راست به چپ بکشیم).

شکل 2ـ4
در این شکل به چگونگی نگه داری و گرفتن مداد دقت کنید .مداد را بایستی کمی بلندتر از معمول در دست بگیرید (تنها سر
انگشتان مداد را نگه داری می کند).
روش دیگر آن که نقطۀ شروع و انتهای خط را معین کنید و در موقع ترسیم و حرکت تنها به نقطۀ مقصد نگاه کنید.
A

B

شکل 3ـ4

برای کشیدن خط عمودی بر خالف زمانی که با وسایل کار می کنیم ،خط را از باال به پایین می کشیم.
در اینجا نیز لبۀ کاغذ یا نقطۀ مقصد می تواند راهنمای خوبی برای کشیدن خط باشد.

شکل 4ـ4
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برای کشیدن خط های موازی می توانید ،قب ً
ال با رسم یک خط
عمودی و تعیین فاصله ها این کار را انجام دهید.

شکل   5ـ4

کشیدن خطهای افقی و یا موازی را میتوان با تکیه دادن دست،
مث ً
ال به لبۀ میز و در دست گرفتن مناسب مداد ،انجام داد.

شکل   6ـ4

یک برگ کاغذ  A4را انتخاب کنید .ابتدا برای آن یک کادر با فاصلۀ برابر  10از لبه ها رسم کنید .به نظر
می رسد که اگر از لبۀ میز برای حرکت استفاد کنید ،به نتیجۀ بهتری می رسید.
آنگاه پنج پاره خط افقی موازی به طول  100رسم کنید( .در سمت چپ و شروع از باال با فاصله های حدود
 15میلی متر) .کار را با رسم  5پاره خط  100میلی متری خط چین ،پنچ پاره خط  100میلی متری موازی
نازک و پنج مورد خط نقطه به پایان ببرید.

شکل 7ـ4
1ـ چرا در ترسیم خط راست افقی (یا عمودی) نگاه ما باید به مقصد باشد؟
2ـ آیا می توان ترسیم خط راست را با پیمودن مسیر به هنگام راه رفتن یا دوچرخه سواری مقایسه کرد؟
3ـ آیا در راه رفتن یا دوچرخه سواری ،ما جلوی پای خود را (یا جلوی چرخ) نگاه می کنیم یا به دورتر می نگریم؟
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رسم مربع ،مستطیل
کشیدن این شکل ها همواره مورد نیاز است .در اینجا توانایی رسم خطوط موازی خیلی به ما کمک می کند.

شکل  8ـ4

برای رسم این شکل ها بهتر است نقطۀ شروع یعنی  Aمشخص شود .آنگاه با حداکثر دقتی که در حدس
اندازه ،در ترسیم خط راست ،در رسم خطوط موازی ،داریم آنها را رسم کنیم.
ابتدا یک کاغذ  A4انتخاب و کادر را رسم کنید .در اینجا می خواهیم جدول هم موجود باشد ،سپس یک
جدول با اندازۀ تقریبی  30×120در سمت پایین و راست بکشید و آن را به چهار بخش مساوی تقسیم کنید.
روی کاغذ چهار مربع به ضلع  ، 30 ،20 ،10و  ،40چهار مستطیل به ابعاد  30×40 ،20×30 ،10×20و
 40×60و نیز چهار متوازی االضالع با اضالع پیشنهادی برای مستطیل و با زاویه ای که خود در نظر خواهید
گرفت رسم کنید.
جدول را کامل کنید( .نام رسام ،نام نقشه ،شمارۀ نقشه ،نام هنرستان).

شکل 9ـ4

 1آیا می توانید شکل های داده شده ،مربع ،مستطیل و متوازی االضالع را تعریف کنید و ویژگی های مهم آنها
را نام ببرید؟
 2در کدام گروه از شکل ها که کشیده اید ،می توان گفت که چهار شکل متشابه اند؟
3
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یک ذوزنقه متساوی الساقین را چگونه رسم می کنید؟ یک مثلث متساوی االضالع را چگونه؟
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پس از خط کشی کادر و رسم جدول ،نقشۀ داده شده را با دقت در رسم درست اندازه ها ،برای نماهای موجود
رسم کنید .آنگاه نقشه را اندازه گذاری کنید.

شکل 10ـ4
1
2
3

آیا در رسم نقشه به نکتۀ خاصی برخورد کرده اید؟
اگر بخواهیم یک دایره رسم کنیم ،پیشنهاد شما چیست؟
آیا برای رسم دایره هایی که تاکنون کشیده اید ،قاعده ای را رعایت کرده اید؟

رسم دایره
برای رسم دایره روش های گوناگونی هست که اندازۀ دایره نیز در انتخاب هر یک از روش ها بی تأثیر نیست.
 1مناسب برای دایرۀ کوچک (به کمک رسم مربع)
(شکل 11ـ.)4
شکل 11ـ4
2

به کمک نشانه گذاری روی قطرها (شکل 12ـ.)4

شکل 12ـ4

 3به کمک نشانه گذاری روی قطرها بدون ترسیم
مربع(شکل ۱3ـ.)4
شکل ۱3ـ4

1131
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روش های دیگری برای ترسیم دایره وجود دارد که در زیر مشاهده می کنید .در سمت چپ با استفاده از
انگشت کوچک به عنوان سوزن پرگار و چرخاندن کاغذ و در سمت راست با استفاده از دو مداد ترسیم دایره
را نشان می دهد.

شکل 14ـ4

پیش از انجام فعالیت بعدی ،موارد باال را چند بار و با دقت روی کاغذهای بالاستفاده تمرین کنید .زمانی که
احساس تسلط بیشتر نمودید به انجام این فعالیت بپردازید.
پس از آماده سازی دو برگ کاغذ  ،A4اشکال داده شده را روی آنها رسم کنید .پیشنهاد می شود اشکال a
و  bو  cروی یک برگ و اشکال  dو  eروی برگ دیگر رسم شوند.

پس از تکمیل جدول ،نقشه ها را برای ارزشیابی به هنرآموز خود تحویل دهید.

شکل 15ـ4
1
2
3
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کدام روش برای رسم دایره ،از روش های گفته شده را مناسب تر می دانید؟
برای ساخت یک هشت ضلعی منتظم چه پیشنهادی دارید؟
چگونه می توانید در یک دایره به قطر  ،60مستطیلی رسم کنید که یک ضلع آن  50باشد؟
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اندازه و تناسب در ترسیم دست آزاد
عدم رعایت تناسب اندازه ها در ترسیم موجب انحراف ذهن
بیننده شده و ممکن است نقشه را به درستی درک نکند.برای
رعایت تناسب اندازه ها می توان از دو روش ساده استفاده نمود.
 1روش تخمین تقریبی با چشم؛
 2روش تخمین به وسیله اندازه گیری با مداد.
روش تقریبی با چشم:
این روش به تبحر فرد بستگی داشته و نتیجه در اثر تمرین
زیاد بهبود می یابد.
در این روش با نگاه کردن به جسم ،اندازۀ یک قسمت را مبنا
قرار داده و بقیۀ قسمت ها را با آن مقایسه می کنیم و در ترسیم
آن را اعمال می کنیم .به شکل مقابل دقت کنید.

شکل 16ـ4

به شکل زیر دقت کنید .با روش مشاهدۀ تقریبی تخمین بزنید قطر ظرف میناکاری چند برابر قطر سکۀ بهار
آزادی است .با توجه به اینکه قطر سکۀ بهار آزادی  22میلی متر است ،قطر ظرف چقدر است؟

شکل 17ـ4
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اندازه گیری با مداد و چشم:
در این روش با استفاده از چشم ،دست و مداد برای
کنترل تقریبی اندازه اسکچ استفاده می شود .پس در
فاصلۀ معینی از جسم قرار می گیریم و نسبت ابعاد
را به وسیلۀ مداد یا اندازۀ ثابتی از طول مداد معین
می کنیم .بدیهی است که در این روش نباید مقدار
شاخص (اندازۀ تعیین شده روی مداد) تغییر نماید.
حال می توانید با مداد همین شاخص را به روی کاغذ
منتقل کنید و اسکچ جسم را رسم نمایید.
در حالتی دیگر می توان به صورت مستقیم با استفاده
از مداد جسم را اندازه گرفت و اندازه را با نسبت مورد
نظر به کاغذ منتقل کرد.
با استفاده از روش تخمینی مداد اسکچ یک میز
تحریر را ترسیم نمایید.

شکل 18ـ4

شکل 19ـ4

ساخت زاویه

برخی از زاویه های مهم مانند  45 ،30و  60درجه و همچنین  90درجه ،در کار ترسیم دستی کاربرد زیادی
دارند .برای ساخت همه آنها می توان از یک زاویۀ  90درجه استفاده کرد.

شکل 20ـ4

در شکل  aیک زاویۀ  90درجه ساخته شده است.
در شکل  bبه کمک یک مربع ،زاویۀ  45درجه ساخته شده است.
در شکل  cابتدا یک کمان دایره ای در یک مربع ساخته شد و آنگاه با سه قسمت کردن کمان به کمک نقاط
 2و  ،3زاویه های  30درجه و  60درجه به وجود آمد .نقاط  2و  3را به گونه ای انتخاب می کنیم که کمان به
سه قسمت مساوی تقسیم شود (با تخمین ذهنی).
در شکل  dبا رسم یک کمان دلخواه و نصف کردن آن (در یک زاویۀ  30درجه) ،زاویۀ  15درجه را هم
می توان ساخت.
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فعالیت
کالسی

کار کالسی

یک کاغذ  A4را آماده کنید .شش دایره با قطرهای  70 ،60 ،50 ،40 ،30و  80روی آن رسم کنید .در
این دایره ها به ترتیب یک سه ضلعی (سه گوش متساوی االضالع) ،یک چهارگوش ،یک شش ضلعی ،یک
هشت ضلعی ،یک دوازده ضلعی و یک شانزده ضلعی منتظم بسازید.

1
2
3

آیا می توانید مراحل رسم سه ضلعی را با دقت بنویسید؟
آیا می توانید چگونگی رسم یک بیست و چهارضلعی منتظم را شرح دهید؟
برای رسم یک پنچ ضلعی منتظم در یک دایره ،پیشنهاد شما چیست؟

برای هر یک از سه بعدی های داده شده ،سه نما را با دست آزاد رسم و اندازه گذاری کنید.
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شکل 21ـ4
فعالیت

تاکنون با دست آزاد نقشه های زیادی کشیده اید .اکنون کوشش کنید که شکل زیر را با رعایت تناسب
در همه زمینه ها ،دوباره و بدون استفاده از وسایل ترسیم کنید .تنها ابزارهای شما ،مداد  HBو کاغذ
سفید و پاک کن است.

شکل 22ـ4ـ پایه چدنی
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نقشه برداری از قطعه
ال کام ً
اینک باید به یک مسئله مهم توجه کنیم .چگونه کار نقشه برداری از یک قطعه را (که قب ً
ال شسته و تمیز
شده است) آغاز کنیم و به پایان بریم؟
ابزار ما یک برگ کاغذ سفید (یا پوستی) ،مداد  HBو پاک کن خواهد بود.
 1ابتدا با دقت ،قطعه را بررسی می کنیم.
 2نماهای مورد نیاز ،برای نمایش دقیق آن را تعیین می کنیم .قوی ترین و گویاترین نما ،همان نمای روبه رو
است .این مسئله با در نظر گرفتن فرم قطعه انجام خواهد شد .به شکل 23ـ 4نگاه کنید ،در آن قطعات
گوناگونی می بینید.

چرخ دندانه مخروطی ،فوالد

بدنه کشویی ،چدن

پایه ،چدن

شکل 23ـ4

ضامن ،چدن

نماهای انتخابی به ترتیب عبارت اند از:
برای چرخ دندانه مخروطی ،تنها یک نما کافی خواهد بود ،آن هم نمای روبه رو و شامل زاویه مخروطی
خواهد بود.
برای بدنه کشویی سه نما الزم است ،از روبه رو ،شامل طول و بلندی ،از چپ شامل فرم دایره و شیار تی
شکل و از باال.
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برای نگهدارنده استوانه ،نمای روبه رو شامل طول و سوراخ اصلی ،نمای از باال و نمای نیم رخ شامل فرم
استوانه باالیی قفل کننده.
پایه گیره که نمای روبه رو شامل استوانه های نگهدارنده محور و نمای افقی کافی خواهد بود .البته در موارد
لزوم می توان از برش نیز سود برد.

محور ،فوالد

پیچ حرکتی ،فوالد

دستگیره ،چدن

چرخ دندانه ،چدن

شیر ،برنز

گوه ،فوالد

پایه ،چدن

محور ،فوالد
شکل 24ـ4

با تکمیل جدول مشخصات ،کار به پایان می رسد .شکل 25ـ 4تقریباً مراحل کار را نشان می دهد.
تعیین مشخصات از قبیل جنس ،رنگ ،نوع آبکاری و...
ترسیم نماهای در نظر گرفته شده با دست آزاد و طبق مشخصات گفته شده برای اسکچ.
اندازه گذاری موارد الزم (بدون نوشتن مقدار اندازه ها).
برداشتن اندازه ها از روی قطعه ،توسط ابزار اندازه گیری مناسب.
درج اندازه های برداشته شده ،بر روی نقشه دستی.
در اینجا توجه کنید که برای اندازه برداری باید از وسایل مناسب استفاده شود .نمونه هایی از قطعات را که
ممکن است مورد ترسیم قرار گیرد ،ببینید .شکل 24ـ4
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پایه نگهدارنده ،برنز

اندازه گذاری

ترسیم اسکچ

تکیه گاه

اندازه برداری

تکمیل نقشه
شکل 25ـ4
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یادداشت

فعالیت

اگر شما می خواهید از یک مجموعه (مانند گیره) نقشه تهیه کنید نیاز هست که برای هر قطعه
غیراستاندارد ،این کار را انجام دهید .ضمناً هر قطعه باید روی یک برگ جداگانه رسم شود.
با نگاه دوباره به شکل 24ـ ،4نماها و برش های الزم برای هر قطعه را تعیین کنید.

اندازه برداری
روشن است که بسیاری از اندازه ها را می توان به
راحتی و به کمک ابزارهای متداول مانند خط کش،
کولیس ،شابلون قوس و ...به دست آورد ،ولی ابتکار
نیز نقشی اساسی خواهد داشت .این بدان معناست
که گاهی برای برخی از فرم ها ،ابزار مناسبی
در اختیار ما نیست .به همین سبب مجبوریم
اندازه های کلی و مورد نیاز را از جمع و تفریق چند
اندازه به دست آوریم .توجه به این نکته هم مهم
است که بیشتر اندازه های موجود در یک قطعه،
معموالً اندازه های غیرمؤثر در کار آن هستند.
در شکل 26ـ 4اندازههایی مانند  ،۳۵ ،۳۰ ،۸و ،۱۷۶
مؤثر و اندازههای مانند  ۱۴۴ ،۱۸و  ،۵۲غیرمؤثر
خواهند بود.

شکل 26ـ4ـ چرخ لنگر چدنی

پس برای اندازه برداری از ابعاد غیرمؤثر (و گاهی
اندازه های مؤثر هم) می توان ،ابزار ساده مانند
خط کش فلزی را به کار برد.
یادآوری این نکته خوب است که صفر خط کش
فلزی درست در لبه آن قرار دارد و به این جهت برای
اندازه گیری گودی و ارتفاع بسیار مناسب است .به
قطعه داده شده در شکل 27ـ 4دقت کنید.

شکل 27ـ4ـ کاسه گردوشکن
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مراحل اندازه برداری را در شکل 28ـ 4ببینید.

الف

ب

پ

ت
شکل 28ـ4

1141
41

کاربرد دیگری از خط کش فلزی را در شکل 29ـ 4ببینید.

ب) بست

الف) قطعه مثلثی
شکل 29ـ4

در اندازه برداری از یک قطعه بلند مطابق شکل 30ـ 4ابزارهای ساده به کار برده شده است.

شکل 30ـ4
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چند مورد از کاربرد انواع پرگار پاشنه ،کج را برای اندازه برداری و خواندن مقدار آن با استفاده از خط کش،
در شکل 31ـ 4دیده می شود.

شکل 31ـ4
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ادامة شکل 31ـ4ـ کاربردهایی از پرگارها

به نمونه جالب دیگری در شکل 32ـ 4نگاه کنید.
در این روش ابتکاری ،نقشه بردار از پرگارهای کج و پاشنه به خوبی استفاده کرده است .آیا شما می توانید با
مشورت دوستان روش های دیگری را برای اندازه گیری این قطعه پیشنهاد کنید؟

شکل 32ـ4ـ ابتکاراتی برای اندازه گذاری
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فعالیت

با توجه به بست داده شده ،ابزارهای پیشنهادی خود را برای اندازه برداری از ابعاد مشخص شده بگویید.

شکل 33ـ4ـ بست چدنی

نکته

دو اندازه قطر سوراخ بزرگ و  Bباید دقیق باشند.
به نظر شما ک ً
ال چند اندازه باید برای ساخت بدنه بست برداشته شود که از آنها چند تا مؤثر در کار آن است
و چند تا غیرمؤثر؟
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فعالیت

ابتدا ابزارهای پیشنهادی خود را برای اندازه برداری از جاهای مشخص شده بگویید .آنگاه اگر بخواهید
تمام اندازه های قطعه را مشخص کنید ،ابزارهای الزم را لیست نمایید.

شکل 34ـ4ـ یاتاقان چدنی

فعالیت

چهار قطعه صنعتی ساده مانند شکل 35ـ( 4و یا امثال آنها) را آماده کنید.

1ـ لیوان

2ـ مدادتراش

3ـ اسباب بازی
شکل 35ـ4
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4ـ قوطی کنسرو
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تنها ابزارهای مورد نیاز شما یک خط کش فلزی به طول  ۲۰۰با دو لبه مدرج به میلی متر ،یک مداد ( HBیا
مداد نوکی) ،یک پاک کن و کاغذ سفید است.

شکل 36ـ4

اکنون جدول داده شده در شکل 17ـ 4را پر کنید.
شماره

نام
قطعه

طول کلی
تخمینی

حقیقی

عرض کلی
تخمینی

حقیقی

بلندی کلی
تخمینی

حقیقی

قطر شمارۀ 1
تخمینی

حقیقی

قطر شمارۀ 2
تخمینی

حقیقی

نتیجه گیری

1
2
3
4
نظر پایانی:

انجام کار:

نام هر قطعه را در جدول بنویسید.
برای قطعه شماره یک ،اندازه های کلی مانند بلندی و قطر دهانه را بر حسب میلی متر حدس بزنید و
بنویسید .آنگاه اندازه های حدسی خود را اندازه گیری کنید و بنویسید .سپس در ستون نتیجه گیری ،نظر
خودتان را به صورت زیر وارد کنید:
حدس من خوب بود ==> خوب
حدس من خوب نبود ==> متوسط
حدس من خیلی بد بود ==> بد
این کار را برای هر چهار مورد انجام دهید و در پایان برای چهار مورد یک نظریه در جدول بنویسید .مانند
اینکه :از دقت خود راضی نیستم یا نظریات من قابل قبول بود و...
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پرسش

1
2
3

چرا پیشنهاد شد که از خط کش فلزی در این فعالیت استفاده کنید؟
گفته شد که دو لبه خط کش (یک لبه در هر دو طرف) بر حسب میلی متر باشد ،چرا؟
آیا با تکرار این گونه تمرین ها می توان قدرت نظری خود را تقویت کرد؟

نقشه نهایی
ممکن است نقشه نهایی یا نقشه ای که برای ساخت آماده می کنید ،همان نقشه دستی باشد و یا با اطالعاتی
که دارید ،نقشه استاندارد تهیه کنید .بد نیست بدانید که اگر قرار است نقشه ای برای تولید انبوه آماده شود،
الزم است که توسط یک نقشه کش ترسیم شود و بازبین مجرب آن را تأیید نماید .به هر حال یک نقشه برای
اجرا نیاز به تعیین تولرانس ها و پرداخت ها هم خواهد داشت.

رسم سه بعدی
در رسم هر یک از انواع سه بعدی ،نیاز هست که ابتدا جعبۀ محیطی را رسم کنیم .برای نمونه در رسم
ایزومتریک ،اضالع جعبه نسبت به خط افقی زاویۀ  30درجه دارند.
خط های  1و  2و  3را محورهای سه بعدی ایزومتریک می گویند.
برای رسم جعبه ،چگونگی رسم خط ها را ببینید ،دقت در موازی رسم کردن خط ها ،حرف اول را در این شکل
خواهد زد .در شکل چند لوزی دیده می شود؟

خط افقی مبنا
شکل 37ـ4

شکل 38ـ4
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رسم دایره در سه بعدی
در اینجا چگونگی رسم بیضی در لوزی را مرور می کنیم.

شکل 39ـ4
در شکل یکی از بیضی ها رسم شده است .مقدار  mرا از روی شکل دو بعدی برداشته ایم .در شکل های داده شده ،چگونگی رسم
چند شکل یا موضوع دیگر را می بینید.

در شکل های  aو  bبه دلیل کوچکی بیضی ،تنها با رسم متوازی االضالع کار انجام می شود.
در  cبرای مخروط کافی است قاعده و نوک مشخص شود و برای استوانه رسم دو قاعده الزم است.

شکل 40ـ4
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با گرفتن ایده از نمونه های دیگر می توان کارهای بیشتری انجام داد.

شکل 41ـ4

شکل 42ـ4
فعالیت
کالسی

پرسش
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یک برگه کاغذ  A4را آماده کنید .ابتدا محورهای ایزومتریک را رسم کنید .آنگاه روی آن یک مکعب به
یال  60بسازید .آنگاه مطابق روش گفته شده ،در سه طرف قابل دید بیضی رسم کنید ،آنگاه در وسط هر
بیضی یک بیضی مربوط به دایرۀ به قطر  12را رسم نمایید.
 1قطعه ای را انتخاب کنید ،آیا می توانید نقشۀ دستی آن را با تمام جزئیات بکشید؟ در غیر این صورت
آیا می توانید مشکالت موجود را مشخص کنید؟
 2آیا می توان در ترسیم نقشه های دستی از مقیاس استفاده کرد؟ در چه موقع؟
 3اگر در نقشۀ دستی رعایت تناسب را نکنیم ،چه مشکلی پیش می آید؟

پودمان چهارم :ترسیم نقشه با دست آزاد

فعالیت
کالسی

ابتدا برای اشکال داده شده در جدول و با رعایت دقت ،نقشه های دستی را تهیه نمایید .آنگاه سه بعدی
ایزومتریک را برای همۀ موارد ترسیم نمایید.

شکل 43ـ4

1151
51

برای هر یک از سه بعدی های داده شده ،سه نما را با دست آزاد رسم و اندازه گذاری کنید.

شکل 44ـ4
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فعالیت

قطعه آلومینیمی زیر را در نظر بگیرید:
مشخص کنید چند اندازه باید مشخص شود تا بتوان آن را ساخت.
تعیین کنید که چه ابزارهایی برای اندازه برداری از آن الزم است؟
آیا جایی از این قطعه نیاز به ابتکار برای اندازه برداری دارد؟

شکل 45ـ ،4بدنه
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فعالیت

در شکل 46ـ ،4دیوارکوب نگه دارنده میله را می بینید (جنس چدن و مقیاس :)1:1
ابتدا مشخص کنید که چند اندازه هایی را باید با دقت بیشتر ،مشخص نمود و چند اندازه غیرمؤثر
در جسم هست؟
سپس ابزارهای الزم برای اندازه برداری را لیست کنید.
آیا می توانید بگویید که پس از دریافت قطعه اولیه از ریخته گری ،چند مرحله کار باید روی آن انجام
شود تا قطعه قابل استفاده باشد؟

شکل 46ـ ،4دیوارکوب

اسکچ آچار تخت 14ـ17میلی متر را ترسیم نمایید.

شکل 47ـ4

نقشه یک پیچ دستی را ترسیم نمایید.

شکل 48ـ4
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ارزشيابي هنرجو در واحد يادگيري :ترسیم نقشه با دست آزاد

30

شاخص عملكرد1 :ـ رعایت ضخامت خطوط براساس ـ نمونه و نقشه کار:
استاندارد 2 ISOـ رعایت قواعد اندازهگذاری براساس
استاندارد ISO 128
شرايط انجام كار:
100

60

16
0

500

350

A

A

1ـ انجام كار در کارگاه نقشه کشی 2ـ نور یکنواخت
با شدت  400لوکس 3ـ تهویه استاندارد و دمای
4 20°c ± 3 °ـ ابزارآالت و تجهیزات استاندارد و
آماده به کار   5ـ وسایل ایمنی استاندارد   6ـ زمان
 3ساعت
مواد مصرفی :کاغذ  A4سفید ـ مغز مداد  HBـ
پاک کن
ابزار و تجهیزات :میز نقشه کشی ـ خط کش تی ـ
گونیای 60ـ 30درجه ـ گونیای  45درجه ـ
پرگار ـ اتود  0/3و 0/5

0

SECTION A-A
20

معیار شایستگی:

مرحله كار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

اندازه برداری از روی قطعه موجود

1

2

ترسیم نماهای یک قطعه با استفاده از دست آزاد

2

3

ترسیم نمای مجسم

2

4
5
شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:

1ـ رعایت قواعد و اصول در مراحل كار
2ـ مسئولیت  پذیری N72 L2
3ـ مدیریت مواد و تجهیزات N66 L2
4ـ استفاده از لباس  کار
  5ـ تمیز کردن وسایل و محیط کار
  6ـ پایبندی به الزامات نقشه کشی
میانگین

نمرات٭

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی 2 ،می باشد.
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